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BRUNO DIDIER OLIVIER CAPRON Matrícula nº 2326392 na Classe de 
Professor Adjunto A do nível 1 para a classe de Professor Adjunto do nível 1. 
Processo nº 23079.209699/2019-81 com efeitos fi nanceiros a partir de 01/08/2019 
e com efeitos acadêmicos a partir de 01/08/2019.

MIGUEL MATEO RUIZ Matrícula nº 2336062 na Classe de Professor 
Adjunto A do nível 2 para a classe de Professor Adjunto do nível 1. Processo nº 
23079.213062/2019-90 com efeitos fi nanceiros a partir de 16/09/2019 e com efeitos 
acadêmicos a partir de 16/09/2019.

PORTARIA Nº 12286, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019

A Superintendente Geral de Pessoal - PR-4 da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro no uso de suas atribuições, 

Resolve conceder Aceleração de Promoção de acordo com o artigo 13 da Lei 
nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, ao(s) servidor(es) abaixo:

• ADRIANA APARECIDA MARQUES Matrícula nº 2270415 na Classe 
de Professor Adjunto A do nível 1 para a classe de Professor Adjunto do 
nível 1. Processo nº 23079.000459/2019-13 com efeitos fi nanceiros a 
partir de 16/12/2018 e com efeitos acadêmicos a partir de 16/12/2018.

• DIOGO MONTEIRO DARIO Matrícula nº 2270524 na Classe de 
Professor Adjunto A do nível 1 para a classe de Professor Adjunto do 
nível 1. Processo nº 23079.000460/2019-48 com efeitos fi nanceiros a 
partir de 16/12/2018 e com efeitos acadêmicos a partir de 16/12/2018.

• FLAVIO ALVES COMBAT Matrícula nº 2303742 na Classe de Professor 
Adjunto A do nível 1 para a classe de Professor Adjunto do nível 1. 
Processo nº 23079.010934/2019-60 com efeitos fi nanceiros a partir de 
08/04/2019 e com efeitos acadêmicos a partir de 08/04/2019.

ATOS DA PRÓ-REITORIA 
DE GESTÃO & GOVERNANÇA 

PORTARIA Nº 11770, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 
15 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidor MARCOS TENÓRIO GUIMARÃES, Matrícula 
SIAPE nº 0363938, para exercer a função de fi scal do contrato nº 23/19, celebrado 
entre a UFRJ e a empresa GOLDTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI EPP 
e como substituto eventual o servidor, CARLOS ALBERTO DA SILVA VIEIRA, 
Matrícula SIAPE nº 0366862.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no ESCOLA DE MÚSICA e será responsável 
pela fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser acompanhado 
e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por um 
representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; 
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 11771, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 
15 de junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidor MARCOS TENÓRIO GUIMARÃES, 
Matrícula SIAPE nº 0363938, para exercer a função de fi scal do contrato nº 27/19, 
celebrado entre a UFRJ e a empresa GOLDTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EIRELLI EPP e como substituto eventual o servidor, CARLOS ALBERTO DA 
SILVA VIEIRA, Matrícula SIAPE nº 0366862.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no ESCOLA DE MÚSICA e será responsável 
pela fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por um 
representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; 
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 11772, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífi co Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da 
Portaria nº 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 15 de 
junho de 2017, resolve:

Art. 1º Designar a servidor MARCOS TENÓRIO GUIMARÃES, 
Matrícula SIAPE nº 0363938, para exercer a função de fi scal do contrato nº 
33/19, celebrado entre a UFRJ e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI e como 
substituto eventual o servidor, CARLOS ALBERTO DA SILVA VIEIRA, Matrícula 
SIAPE nº 0366862.

Art. 2º O fi scal fi cará lotado no ESCOLA DE MÚSICA e será responsável 
pela fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser acompanhado 
e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada por um 
representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço; Instruções 
para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 11865, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições delegadas 
pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 
da Portaria nº 4897 de 09 de junho de 2017, publicada no BUFRJ nº 24 de 
15 de junho de 2017 resolve:

Art. 1º Designar a servidor RUBENS EDUARDO DA SILVA, matrícula SIAPE 
nº 0365142, para exercer a função de fi scal do contrato nº 32/19, celebrado entre a 
UFRJ e a empresa Elevadores Elbo LTDA e como substituto eventual o servidor, 
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, matrícula SIAPE nº 0364588.

Art. 2º O fiscal ficará lotado no IPPMG – IINSTITUTO DE PUERI-
CULTURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA e será responsável pela 
fi scalização da execução do objeto do contrato nesta unidade.

Art. 3º À luz do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos, o contrato em questão deve ser 
acompanhado e fi scalizado por um servidor previamente designado, senão vejamos:

“art. 67: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fi scalizada 
por um representante da Administração especialmente designado (...)

§1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.

§2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.”

Art. 4º Estão disponibilizados no sítio www.pr6.ufrj.br, os seguintes 
documentos: Termo de Referência; Termo de Contrato; Termo Aditivo (quando 
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houver); Termo de Execução de Serviços/Acordo de Níveis de Serviço;
Instruções para Localização da Portaria no BUFRJ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 11994, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019

Cria a Comissão de Elaboração de Estudos Preliminares e Gerenciamento de 
Riscos para Contratação de serviços de cobertura de seguro coletivo de aciden-

tes pessoais, para participantes ligados, direta ou indiretamente, às atividades 
curriculares de aulas de campo obrigatório do Instituto de Geociências da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro-IGEO-UFRJ. 

O Pró-Reitor de Gestão e Governança, no uso de suas atribuições, 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 21, Inciso I, Letra “d”, combinado 
ao Artigo 22 da Instrução Normativa 05/2017 do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, resolve: 

Art. 1º Designar os servidores CARLOS JOSÉ DA COSTA QUINTAS, 
SIAPE 0360877, SÉRGIO LEANDRO DA SILVA FERREIRA, SIAPE 
1846706, E MARCELO DA SILVA GONÇALVES, SIAPE 0366158, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão de Elaboração de Estudos 
Preliminares e Gerenciamento de Riscos para Contratação de serviços de cobertura 
de seguro coletivo de acidentes pessoais, para participantes ligados, direta ou 
indiretamente, às atividades curriculares de aulas de campo obrigatório do 
Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro-IGEO-UFRJ. 

Art. 2º O Presidente da Comissão, em seus impedimentos, será substituído 
pelo membro SÉRGIO LEANDRO DA SILVA FERREIRA.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

PORTARIA Nº 12122, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2019

O Prefeito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais, delegadas pela Magnífi ca Reitora, através da Portaria nº 6751, de 04 de 
julho de 2019, publicada no BUFRJ nº 28 de 11/07/2019, e no DOU nº 128 de 
05/07/2019 e pela Portaria nº 9093 de 30 de Agosto de 2019, publicada no BUFRJ 
nº 36 de 05 de Setembro de 2019 e no DOU nº 170, seção nº 02, pagina nº 31 de 03 
de Setembro de 2019, amparada no art. 37, caput da Constituição Federal., resolve:

Art. 1º Designar, os servidores ALDENISE SOUZA DA FONSECA, 
Assessor de Gabinete/PU, matrícula SIAPE nº 0366889; AUGUSTO BARBOSA 
DOS SANTOS, Vigilante, matrícula SIAPE nº 0366897 e GEVANI HONORIO 
SANTANA CARVALHO, RECEPCIONISTA, matrícula SIAPE nº 0366143, 
para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância para 
apurar os fatos relatados no Processo nº 23079.024428/2019-58.

Art. 2º O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.

Art. 3º A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu 
presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

Art. 4º A comissão deverá instalar os trabalhos em cinco dias, contados da 
publicação desta Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

DECANIA

PORTARIA Nº 11058, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019

A Decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Professora Cássia 
Curan Turci, SIAPE nº 0386099, no uso de suas atribuições legais, delegadas 
pela Portaria de designação nº 6171 de 4 de julho de 2018, publicada no DOU 
de 05/07/2018.

Resolve designar os servidores DIEGO FERREIRA SANTOS, matrícula 
SIAPE nº 2309885, DENISE RUSSO BASTOS, matrícula SIAPE nº 0363214, 
MONICA PEREIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA, matrícula SIAPE 1932346, 
para, sob a presidência do primeiro, compor Comissão de Inventário de estoque 
do almoxarifado da Decania do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 11059, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019

A Decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Professora 
Cássia Curan Turci, SIAPE nº 0386099, no uso de suas atribuições legais, 
delegadas pela Portaria de designação nº 6171 de 4 de julho de 2018, publicada 
no DOU de 05/07/2018.

Resolve designar os servidores JULIANA DE SOUZA RODRIGUES 
FEITOSA CANDIDO, matrícula SIAPE nº 2494830, ZENON ARAÚJO 
GAPANOWICZ, matrícula SIAPE nº 1959150, CARLOS EDUARDO BORGES 
DE OLIVEIRA, matrícula SIAPE 0365334, para, sob a presidência do primeiro, 
compor Comissão de Inventário dos bens móveis da Decania do Centro de Ciências 
Matemáticas e da Natureza.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 11060, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019

A Decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Professora Cássia 
Curan Turci, SIAPE nº 0386099, no uso de suas atribuições legais, delegadas 
pela Portaria de designação nº 6171 de 4 de julho de 2018, publicada no DOU 
de 05/07/2018.

Resolve designar os servidores FÁTIMA SANTOS ABDALA, matrícula 
SIAPE nº 0362912, MARIA HELENA CAVALCANTE, matrícula SIAPE nº 
1534783, respectivamente, titular e substituto, responsáveis pela elaboração das 
Relações de Notas de Empenho – RN’s para inscrição dos restos a pagar - RP da 
Decania do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza no sistema SIAFI.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 11928, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

A Decana do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza - CCMN, Cássia 
Curan Turci, SIAPE nº 0386099, no uso da competência que lhe confere o § 1º do 
artigo 288, do Regime Disciplinar da UFRJ, e tendo em vista o disposto nos arts. 
47 e 48 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, RESOLVE:

Art. 1º Designar SILVIA LORENZ MARTINS, professora do Magistério 
Superior, SIAPE nº 1285291; CARLOS RENATO CARVALHO, Professor do 
Magistério Superior, SIAPE nº 1124223; e JULIANA DE SOUZA RODRIGUES 
FEITOSA CÂNDIDO, Técnica em Contabilidade, SIAPE nº 2494830 para, sob 
a presidência da primeira, constituírem Comissão de Inquérito em Processo 
Administrativo, conforme estabelecido no art.285 do Regime Disciplinar 
da UFRJ, visando à apuração de eventuais infrações disciplinares descritas no 
Processo nº 23079.039960/2019-70, bem como proceder ao exame dos atos 
e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a conclusão dos 
trabalhos da referida comissão.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA 
E 

INSTITUTO TÉRCIO PACITTI 
DE APLICAÇÕES E PESQUISAS 

COMPUTACIONAIS - NCE

RESUMO DO EDITAL Nº 781, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2019

Seleção ao Curso de Mestrado - Turma de 2020 (março)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFRJ, no 
uso de suas atribuições e em cumprimento à decisão da Comissão Deliberativa do 
Programa, aprovada em reunião do dia 06 de novembro de 2019, em conformidade 
com os termos do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Informática e 
de acordo com as exigências da Resolução do CEPG no 01 de dezembro de 2006, 
torna pública a retifi cação do edital 655 publicado no DOU nº 191 de 02/10/2019, 
referente à abertura de inscrições e estabelece normas relativas ao Processo Seletivo 
para o curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Informática da UFRJ 
para o ano 2020.

Onde se lê:
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo de candidatos estarão abertas de 

01 de outubro a 01 de novembro de 2019 para admissão no 1° período do 
ano letivo 2020.

Leia-se:
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo de candidatos estarão abertas de 

01 de outubro a 18 de novembro de 2019 para admissão no 1° período do 
ano letivo 2020.

O edital retifi cado está disponível na íntegra no Boletim da UFRJ e nos endereços 
eletrônicos: www.ufrj.br, www.pr2.ufrj.br e no http://www.ppgi.ufrj.br.
Diretor do Instituto de Matemática: Wladimir Augusto das Neves
Diretor do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais: 
Henrique Serdeira
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informática: Jonice 
de Oliveira Sampaio
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